नेऩार सयकाय

अथष भन्त्रारम

आन्त्तरयक याजस्व ववबाग
व्मावसावमक छु ट तथा सुववधाहरु (आम वषष २०७८/७९ को रागग)
आमकय ऐन, 2058

को दपा 11

तागरकाभा प्रष्ट ऩारयएको छ्
दपा
दपा 11(1)

फभोजजभ व्मवसामको आमभा छु ट तथा सुववधाहरु

सम्फन्त्धी व्मवस्थाराई तरको

व्मवसाम/गनकामको वववयण/आमको अवस्था

छु ट तथा सुववधा

कुनै पभष, कम्ऩनी, साझेदायी तथा सॊ गठठत सॊ स्थाको रूऩभा दताष गयी कृवष

कय नराग्ने

व्मवसाम गयी प्राप्त गये को आमभा य बूगभ सम्फन्त्धी ऐन, 2021 को दपा 12

को खण्ड (घ) य (ङ) भा उल्रे ख बए फभोजजभको जग्गाभा कृवष व्मवसामफाट
प्राप्त बएको फाहेक अन्त्म कृवष आम्दानीभा
दपा 11(1)

कुनै पभष, कम्ऩनी, साझेदायी तथा सॊ गठठत सॊ स्थाको रुऩभा दताष गयी कृवष

दपा 11(2)

सहकायी ऐन, 2074 फभोजजभ दताष बई सञ्चारन बएको कृवष वा वन ऩैदावयभा

व्मवसाम गयी प्राप्त गये को आमभा राग्ने कयभा

आधारयत ये शभ खेती तथा ये शभ उत्ऩादन, परपूर खेती, उत्ऩादन तथा

ऩचास प्रगतशतरे
छु ट

कय नराग्ने

परपूर प्रशोधन, कपी खेती तथा प्रशोधन, जगडवुटी खेती तथा प्रशोधन,
तयकायीका

फीउ

गफजन उत्ऩादन,

भौयीऩारन, भह उत्ऩादन, यफय खेती,

कवुगरमगत वन, एग्रोपये ष्ट्री आठद व्मावसावमक वन सम्फन्त्धी व्मवसामहरु जस्ता
कृवष तथा वनजन्त्म उद्योगहरु, तयकायी बणडायका रागग स्थावऩत शीत बण्डाय,

कृवष सम्फन्त्धी फीउ गफजन, ऩशु आहाया, दाना, कीटनाशक औषगध, भर तथा
कृवष औजाय (माजन्त्रक शजिफाट चल्ने फाहेक) को कायोफाय गने सहकायी सॊ स्था

तथा गाउॉऩागरका ऺेरभा सञ्चागरत सहकायी सॊ स्था वा सॊ घको आमभा तथा मस्तो
सॊ स्था वा सॊ घरे ववतयण गये को राबाॊशभा सभेत
दपा 11(2क)

गाउॉऩागरकाको ऺेरभा सञ्चागरत रघु ववत्त सॊ स्था, ग्रागभण ववकास फैङ्क, हुराक
फचत फैंङ्क, य उऩदपा (2) फभोजजभका सहकायीभा जम्भा गये को गनऺेऩफाट

कय नराग्ने

आजजषत वावषषक ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भको ब्माज आमभा
दपा 11(2ख)

वषषबरय ऩूणरू
ष ऩरे सञ्चारनभा यहेको ववशेष
कयभा दे हाम फभोजजभ छु ट हुने

उद्योगफाट बएको आमभा राग्ने

- फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मजिको आमभा तीस प्रगतशतका दयरे कय रागेको यहेछ
बने सो कयभा

- गनकामको आमभा राग्ने कयभा
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एक गतहाईरे छु ट
फीस प्रगतशतरे
छु ट

दपा 11(3)(क)

कुनै व्मजिराई कुनै आम वषषभा ववशेष उद्योग य सूचना प्रववगध उद्योगफाट
बएको आमभा दे हाम फभोजजभ कय राग्ने

- एक सम वा सो बन्त्दा फढी नेऩारी नागरयकराई वषषबरय नै प्रत्मऺ योजगायी

९० प्रगतशत

ठदएभा राग्ने कयको
- तीन सम वा सो बन्त्दा फढी नेऩारी नागरयकराई वषषबरय नै प्रत्मऺ योजगायी

८० प्रगतशत

ठदएभा राग्ने कयको
- ऩाॉच सम वा सो बन्त्दा फढी नेऩारी नागरयकराई वषषबरय नै प्रत्मऺ योजगायी

७५ प्रगतशत

ठदएभा राग्ने कयको
- एक हजाय वा सो बन्त्दा फढी नेऩारी नागरयकराई वषषबरय नै प्रत्मऺ योजगायी

७० प्रगतशत

ठदएभा राग्ने कयको
तय भवहरा, दगरत वा अऩाङ्गहरुभध्मे कम्तीभा तेत्तीस प्रगतशतराई सभेत सभावेश

गयी एक सम जनाबन्त्दा फढी नेऩारी नागयीकराई वषषबरय प्रत्मऺ योजगायी ठदएभा

थऩ 10 प्रगतशत

क. अगत अववकगसत ऺेरहरूभा ववशेष उद्योग सञ्चारन बएको बए त्मस्तो

१० प्रगतशत कय

गतनुऩ
ष ने यकभभा थऩ दश प्रगतशत छु ट हुने
दपा 11(3)(ख)

गतनुऩ
ष ने यकभभा

उद्योगरे व्मावसावमक उत्ऩादन वा कायोफाय सुरु गये को गभगतरे दश वषषसम्भ
आमभा राग्ने कयको

ख. अववकगसत ऺेरहरूभा ववशेष उद्योग सञ्चारन बएको बए त्मस्तो उद्योगरे
व्मावसावमक उत्ऩादन वा कायोफाय सुरु गये को गभगतरे दश वषषसम्भ आमभा
राग्ने कयको

ग. कभववकगसत ऺेरहरुभा ववशेष उद्योग सञ्चारन बएको बए त्मस्तो उद्योगरे
व्मावसावमक उत्ऩादन वा कायोफाय सुरु गये को गभगतरे दश वषषसम्भ आमभा
राग्ने कयको

छु ट

राग्ने

२० प्रगतशत कय
राग्ने

३० प्रगतशत कय
राग्ने

तय कणाषरी प्रदे शभा स्थावऩत सम बन्त्दा फढी नेऩारी नागरयकराई प्रत्मऺ योजगायी 15 वषष कय छु ट
ठदने गफशेष उद्योगराई कायोफाय शुरु गये को गभगतरे ऩन्त्र फषषसम्भ आमकय छु ट

हुने

ॉ ी रगानीभा स्थाऩना हुने य ऩाॉच समबन्त्दा
एक अफष रुऩैमाॉबन्त्दा फढीको ऩुज

कय नराग्ने

हुनेछ।
दपा 11(3)(ग)

फढीराई वषषबरय नै प्रत्मऺ योजगायी प्रदान गने ववशेष उद्योग य ऩमषटन उद्योग

(क्मागसनो फाहेक) राई कायोफाय सुरु गये को गभगतरे ऩाॉच वषषसम्भ ऩूणष रूऩभा
आमकय छु ट

- त्मसऩगछको तीन वषषसम्भ राग्ने कयको
तय हार सञ्चारनभा यहेका त्मस्ता उद्योगरे कम्तीभा ऩच्चीस प्रगतशत जगडत
ॉ ी ऩुमाषीीईतीन सम बन्त्दा फढीराई वषषबरय नै
ऺभता वृवि गयी दुई अफष रुऩैमाॉ ऩुज
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५0 प्रगतशत छु ट
कय नराग्ने

प्रत्मऺ योजगायी प्रदान गये भा त्मसयी ऺभता वृविफाट प्राप्त बएको आमभा ऩवहरो
ऩाॉच वषषसम्भ ऩूणष रूऩभा आमकय छु ट

- त्मसऩगछको तीन वषषसम्भ राग्ने कयको
दपा 11(3क)(क)

५0 प्रगतशत छु ट

वहभारी जजल्रा य नेऩार सयकायरे तोकेको ऩहाडी जजल्राका ववशेष आगथषक
ऺेरभा स्थावऩत उद्योगराई

- कायोफाय सुरु गये को गभगतरे दश वषषसम्भ राग्ने आमकयको शत प्रगतशत छु ट
- त्मसऩगछका आम वषषभा राग्ने आमकयको
दपा 11(3क)(ख)

५0 प्रगतशत छु ट

अन्त्म ऺेरभा यहेको ववशेष आगथषक ऺेरभा स्थावऩत उद्योगराई
- कायोफाय सुरु गये को गभगतरे ऩाॉच वषषसम्भ राग्ने आमकयको शतप्रगतशत छु ट
- त्मसऩगछका आम वषषभा राग्ने आमकयको

दपा 11(3क)(ग)

कय नराग्ने

कय नराग्ने
५0 प्रगतशत छु ट

ववशेष आगथषक ऺेरभा स्थावऩत उद्योगरे ववतयण गये को राबाॊशभा
- कायोफाय सुरु गये को गभगतरे ऩाॉच वषषसम्भ राबाॊश ववतयणभा राग्ने कयको
शतप्रगतशत छु ट

कय नराग्ने

- त्मसऩगछको तीन वषषसम्भ राबाॊश ववतयणभा राग्ने कयको

५० प्रगतशत छु ट

दपा 11(3क)(घ)

ववशेष आगथषक ऺेरभा स्थावऩत उद्योगका ववदे शी रगानीकताषरे ववदे शी प्रववगध वा

50 प्रगतशत छु ट

दपा 11(3ख)

खगनज, ऩेट्रोगरमभ ऩदाथष , प्राकृगतक ग्माॉस तथा इन्त्धन अन्त्वेषण तथा उत्खनन

कय नराग्ने

व्मवस्थाऩन सेवा शुल्क तथा योमल्टीफाट आजषन गये को आमभा राग्ने आमकयको

गने व्मजिरे 2080 सार चै र भवहनासम्भ व्माऩारयक रूऩभा कायोफाय सञ्चारन
गये भा कायोफाय सञ्चारन गये को गभगतरे ऩवहरो सात वषषसम्भ

दपा 11(3ग)

- त्मसऩगछको तीन वषषसम्भ

५0 प्रगतशत छु ट

नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेको प्राणीशास्त्र

५० प्रगतशत छु ट

सम्फन्त्धी (जुरोजजकर) , बूशास्त्र सम्फन्त्धी (जजमोरोजजकर)
(फामोटे क) सम्फन्त्धी ऩाकष सञ्चारन , प्रववगध ऩाकष

, जीवप्रववगध

य सूचना प्रववगध ऩाकषगबर

स्थावऩत सफ्टवेमय ववकास, तथ्माङ्क प्रशोधन, साइवय क्मापे, गडजजटर म्ऩावऩङ
सम्फन्त्धी उद्योगको आमभा राग्ने कयको
दपा 11(3घ)

सॊ वत् २०८२ सार चै त भवहनासम्भ जरववद्युत,

सौमष, वामु तथा जैववक

ऩदाथषफाट उत्ऩादन हुने ववद्युतको व्माऩारयक रुऩभा उत्ऩादन, प्रसायण वा ववतयण
सुरु गने अनुभगत प्राप्त व्मजिरे व्माऩारयक कायोफाय सुरु गये को गभगतरे ऩवहरो
दश वषषसम्भ
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कय नराग्ने

- त्मसऩगछको ऩाॉच वषषसम्भ
तय सॊ वत् 2082 सार चै त भवहनासम्भ
क्रोजय) सम्ऩन्न बएका

५0 प्रगतशत छु ट
ववत्तीम व्मवस्थाऩन (पाइनाजन्त्समर

दुईसम भेगावाट बन्त्दा भागथका जराशम तथा

अधषजराशममुि जरववद्युत्त आमोजनाको हकभा

ऩवहरो ऩन्त्र वषषसम्भ

- त्मसऩगछको छ वषषसम्भ
दपा 11(3ङ)

कय नराग्ने

५० प्रगतशत छु ट

नेऩारको स्रोतफाट कुनै आम वषषभा गनकासीफाट बएको आमभा
- फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मजिको आमभा फीस प्रगतशतका दयरे कय राग्ने यहेछ २५ प्रगतशत छु ट
बने सो कयभा

- फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मजिको आमभा तीस प्रगतशतका दयरे कय राग्ने यहेछ

५० प्रगतशत छु ट

- गनकामको आमभा राग्ने कयभा

२० प्रगतशत छु ट

- प्राकृगतक व्मजिको उत्ऩादनभूरक उद्योगरे उत्ऩादन गये को वस्तु गनमाषत गयी

थऩ 35 प्रगतशत

बने सो कयभा

प्राप्त बएको आमभा दपा 11(3 ङ)(क) फभोजजभको
कयभा

छु ट ऩगछ कामभ हुने

छु ट

- गनकामको उत्ऩादनभुरक उद्योगरे उत्ऩादन गये को वस्तु गनमाषत गयी प्राप्त

थऩ 35 प्रगतशत

दपा 11(3च)(क)

कुनै गनकामरे ट्राभ वा ट्ररी फस सञ्चारन गये भा व्माऩारयक कायोफाय सञ्चारन

४0 प्रगतशत छु ट

दपा 11(3च)(ख)

कुनै गनकामरे योऩवे, केवरकाय, आकासे ऩुर गनभाषण गयी सञ्चारन गये भा

४0 प्रगतशत छु ट

दपा 11(3च)(ग)

कुनै गनकामरे सडक , ऩुर , सुरुङ्ग भागष , टनेर , ये ल्वे , ववभानस्थर गनभाषण गयी

५० प्रगतशत छु ट

बएको आमभा दपा 11(3ङ)(ख) फभोजजभको छु ट ऩगछ कामभ हुने कयभा
गये को गभगतरे दश वषषसम्भ राग्ने कयभा

व्माऩारयक कायोफाय सञ्चारन गये को गभगतरे दश वषषसम्भ राग्ने कयभा

सञ्चारन गये भा व्माऩारयक कायोफाय सञ्चारन गये को गभगतरे दश वषषसम्भ राग्ने

छु ट

कयभा
दपा 11(3छ)

गधतोऩर फजायभा सूचीकृत बएका उत्ऩादनभूरक, ऩमषटन सेवा, जरववद्युत
उत्ऩादन, ववतयण तथा ट्रान्त्सगभसन गने य दपा 11 को उऩदपा (3 ग) भा

१५ प्रगतशत छु ट

उल्रे ख बएका गनकामहरुराई राग्ने कयभा
दपा 11(3ज)

अगत अववकगसत ऺेरभा स्थावऩत परपूरभा आधारयत ब्राण्डी, साइडय एवभ्

४० प्रगतशत

वाइन उत्ऩादन गने उद्योगराई कायोफाय सुरु गये को गभगतरे दश वषषसम्भ

आमकय छु ट

अववकगसत ऺेरभा स्थावऩत परपूरभा आधारयत ब्राण्डी, साइडय एवभ् वाइन

२५ प्रगतशत

उत्ऩादन गने उद्योगराई कायोफाय सुरु गये को गभगतरे दश वषषसम्भ
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आमकय छु ट

दपा 11(3झ)

कुनै व्मजिरे फौविक सम्ऩजत्त गनमाषत फाऩत प्राप्त योमल्टी आमभा राग्ने

२५ प्रगतशत छु ट

दपा 11(3ञ)

कुनै व्मजिरे फौविक सम्ऩजत्तको हस्तान्त्तयणद्वाया गफक्री गयी प्राप्त गये को आमभा

५० प्रगतशत छु ट

दपा 11(3ट)(क)

ॉ ी रगानीभा स्थाऩना हुने ऩमषटन ऺेरसॉग
एक अफष रुऩैमाॉबन्त्दा फढीको ऩुज

आमकयको दयभा

राग्ने आमकयको दयभा

सम्फजन्त्धत उद्योग वा अन्त्तयाषवष्ट्रम उडान सञ्चारन गने हवाई कम्ऩनीराई
- कायोफाय सुरु गये को गभगतरे 5 वषषसम्भ
- त्मसऩगछको 3 वषषसम्भ राग्ने आमकयको दयभा

दपा 11(3ट)(ख)

दपा 11(3ट)(ग)

५० प्रगतशत छु ट

ॉ ी रगानीभा स्थाऩना हुने ऩमषटन ऺेरसॉग
तीन अफष रुऩैमाॉबन्त्दा फढीको ऩुज
सम्फजन्त्धत उद्योग वा अन्त्तयाषवष्ट्रम उडान सञ्चारन गने हवाई कम्ऩनीराई
- कायोफाय सुरु गये को गभगतरे १० वषषसम्भ

कय नराग्ने

- त्मसऩगछको ५ वषषसम्भ राग्ने आमकयको दयभा

५० प्रगतशत

ॉ ी रगानीभा स्थाऩना हुने ऩमषटन ऺेरसॉग
ऩाॉच अफष रुऩैमाॉबन्त्दा फढीको ऩुज
सम्फजन्त्धत उद्योग वा अन्त्तयाषवष्ट्रम उडान सञ्चारन गने हवाई कम्ऩनीराई
- कायोफाय सुरु गये को गभगतरे १५ वषषसम्भ

दपा 11(3ठ)

कय नराग्ने

ववशेष उद्योग य ऩमषटन ऺेरसॉग सम्फजन्त्धत उद्योगरे आफ्नो सजञ्चत भुनापाराई
ॉ ीकयण गये को अवस्थाभा
सोही उद्योगको ऺभता ववस्तायको रागग शेमयभा ऩुज

कय नराग्ने
शत प्रगतशत छु ट

ॉ ीकयणभा राबाॊश ववतयण स्वरूऩ राग्ने राबाॊश कयभा
त्मस्तो ऩुज
दपा 11(3ड)

ॉ ी बएको प्राइबेट कम्ऩनीको
ऩचास कयोड रुऩैमाॉ वा सोबन्त्दा फढी च ुिा ऩुज

रूऩभा सञ्चारनभा यहेको कुनै कम्ऩनी हुने गयी ऩजब्रक कम्ऩनीको रूऩभा

दश प्रगतशत छु ट

ऩरयणत बई कायोफाय सञ्चारन गये भा त्मसयी ऩजब्रक कम्ऩनीको रुऩभा ऩरयणत
बएको गभगतदे जख तीन वषषसम्भ राग्ने कयभा

तय कम्ऩनी ऐन, 2063 को दपा 12 फभोजजभ ऩजब्रक कम्ऩनीको रुऩभा
सॊ स्थाऩन हुनऩु ने कम्ऩनीरे मस उऩदपा फभोजजभको सुववधा ऩाउने छै न ।
दपा 11(3ढ)

स्वदे शी जचमा उत्ऩादन य प्रशोधन गने उद्योग, दुग्ध ऩदाथषको कायोफाय गने डे यी
उद्योग य कऩडा उत्ऩादन गने उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादन गफक्री गयी प्राप्त गये को

५0 प्रगतशत छु ट

आमभा राग्ने आमकयको दयभा
दपा 11(3ण)

साभुदावमक सॊ स्थाफाट सञ्चारन गरयएका स्वास्थ्म सॊ स्थाको कयमोग्म आमभा
राग्ने कयभा
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20 प्रगतशत छु ट

दपा 11(3त)

रघु उद्यभराई व्मवसाम वा कायोफाय सुरु गये को गभगतरे ७ वषषसम्भ राग्ने

आमकय नराग्ने

मस्तो रघु उद्यभ भवहरा उद्यभीफाट सञ्चारन बएभा थऩ तीन वषष राग्ने आमकय

आमकय नराग्ने

कुनै आम वषषभा कुनै गनकामरे सावषजगनक ऩूवाषधाय सॊ यचनाको गनभाषण तथा

20 प्रगतशत छु ट

आमकय ऩूणष रूऩभा छु ट हुने
ऩूणष रूऩभा छु ट हुने

दपा 11(3थ)

सञ्चारन गयी नेऩार सयकायराई हस्तान्त्तयण गने जस्ता आमोजनाहरू य ववद्युत

गृह गनभाषण, उत्ऩादन य प्रसायण गये भा त्मस्तो गनकामराई सो गनकामको
कयमोग्म आमभा राग्ने कयभा
दपा 11(3द)

औद्योगगक ऺेर वा औद्योगगक ग्राभभा स्थाऩना वा स्थानान्त्तयण बई

सञ्चारनभा

५0 प्रगतशत छु ट

यहे को ववशेष उद्योगराई उत्ऩादन शुरू बएको गभगतरे तीन वषषसम्भ राग्ने कयभा
- त्मसऩगछको ऩाॉच वषषसम्भ राग्ने कयभा

25 प्रगतशत छु ट

दपा 11(3ध)

स्वदे शभा उत्ऩादन गये को

फीस प्रगतशत छु ट

दपा 11(3न)

नवप्रवतषनकायी ऻान, सोच, सीऩ , प्रववगध, व्मवहाय य तरयका प्रमोग गयी वावषषक

कच्चा ऩदाथष वा सहामक कच्चा ऩदाथष ववशेष

उद्योगराई गफक्री गयी प्राप्त गये को आमभा राग्ने कयभा

एक कयोडसम्भ कायोफाय गने ववबागरे तोकेको स्टाटष अऩ व्मवसामराई कायोफाय

शत प्रगतशत छु ट

सुरु गये को गभगतरे ऩाॉच वषषसम्भ राग्ने कयभा
दपा 11(3ऩ)

काठभाडौं उऩत्मकाभा सञ्चारनभा यहे को कुनै ववशेष उद्योग काठभाडौं उऩत्मका

फावहय स्थानान्त्तयण बई सञ्चारन बएभा त्मसयी स्थानान्त्तयण बई सञ्चारन बएको

शत प्रगतशत छु ट

गभगतरे तीन वषषसम्भ राग्ने कयभा

- त्मसऩगछको दुई वषषसम्भ राग्ने कयभा
दपा 11(3प)

ऩचास प्रगतशत छु ट

वातावयणभा प्रत्मऺ असय ऩाने प्रमोग बइसकेका वस्तु भार कच्चा ऩदाथषका रुऩभाऩचास प्रगतशत छु ट
प्रमोग गयी नमाॉ वस्तु उत्ऩादन गने उद्योगराई कायोफाय शुरु गये को गभगतरे
ऩवहरो तीन वषषसम्भ राग्ने कयको

- त्मस ऩगछको दुई वषष राग्ने कयको
दपा 11(3फ)

स्वास्थ्म खोऩ, अजक्सजन ग्मास तथा स्मागनटयी प्माड उत्ऩादन गने उद्योगराई
उत्ऩादन सुरू बएको गभगतरे तीन वषषसम्भ
- त्मसऩगछको दुई वषषसम्भ

दपा ११(४)

कुनै व्मजिरे दपा ११ फभोजजभ फेग्राफेग्रै कय छु ट सुववधा ऩाउने कायोफाय

गये को यहेछ बने त्मस्तो सुववधा गरन आमको गणना गदाष छु ट्टाछु ट्टै व्मजिरे सो
आम प्राप्त गये को सयह भानी आम गणना गनुष ऩनेछ।
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25 प्रगतशत छु ट
कय नराग्ने
५० प्रगतशत छु ट

दपा 11(5)

एउटै आमको सम्फन्त्धभा मस दपा फभोजजभ एकबन्त्दा फढी छु ट ऩाउन सक्ने

दपा 11क.

ऩूवाषधाय सॊ यचनाको गनभाषण तथा सञ्चारन गनषको रागग नेऩार सयकाय य कुनै

अवस्था बएको व्मजिरे आपूरे योजेको कुनै एउटा छु ट भार ऩाउनेछ।

व्मजिका फीच कुनै सम्झौता बएभा त्मस्तो सम्झौता गदाषको फखत कामभ यहेको

ऐनरे व्मवस्था गये को कयका सुववधाहरु त्मस्तो ऩूवाषधाय गनभाषण तथा सञ्चारन
गने व्मजिरे सम्झौता अवगधबय उऩबोग गनष ऩाउनेछ।

****
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